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Kutemajärven kauppa-auto palvelee 
karavaanareita

Kutemajärven talouskaupan kauppa-auto aloitti liiken-
nöinnin Laamalansaaressa viime keväänä, ja monelle ka-
ravaanarille se on ollut nähtävyys. Se herättää nostalgisia 
ajatuksia lapsuudenajan lauantaista, jolloin kauppa-auto 
oli maaseudulla odotettu vieras. - Nyttemmin kauppa-
autojen määrä on vähentynyt, ja niitä on Suomen lii-
kenteessä enää kahdeksan kappaletta, kertoo kauppias 
Petri Huoponen. Hänellä kauppa-autoja on kaksi, toinen 
vuosimallia 2005 ja toinen 2012, joka on Suomen uusin. 

- Reitit ovat vuosien mittaan laajentuneet sen mukaan 
mistä löytyy parhaiten potentiaalisia asiakkaita, hän ker-
too. Olimme jo jonkin aikaa liikennöineet Kangasniemel-
tä Kuomiokoskelle, kun kuulimme että Himalanpohjan 
suunnalla olisi palvelulle tarvetta. Kun kylätoimikuntakin 
näytti vihreää valoa, aloitimme liikennöinnin Laamalan-
saareen. 

Kilometrejä tällä reitillä kertyy viikossa 1 600, ja päivät 
ovat pitkiä. - Hommaa hoidetaan jo neljännessä polvessa, 
hän kertoo. Kutemajärven talouskaupan ensimmäinen 
kauppa-auto aloitti liikennöinnin 1972, ja nyt myös pojat 
ovat touhussa mukana. Kesä on ollut kiireinen, vaikka ke-
lit ovat olleet surkeat. - Eniten kauppa-autosta myydään 
jäätelöä, makkaraa, virvokkeita ja maitotuotteita, hän lu-
ettelee ja mainitsee ohimennen itsekin olevansa karavaa-
nari, ollut jo 8 vuotta. Kulkuvälineenä on matkailuauto 
Ford Hobby.

Teksti ja kuva: Terttu Issukka

Varaa katsastusaika soittamalla  
tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi
tai ajamalla suoraan meille  

ilman ajanvarausta

Täyden palvelun katsastusasema
Lappeenrannan Autokatsastus Oy 
Paalukatu 8 53500 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 600 fax 05 5443 601
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Määräaikaiskatsastukset kevyt  
kalusto alle 3500kg  
(ei matkailuajoneuvot)
Karankokatu 1 53810 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 604 
Avoinna ma-pe 10-18 ja la 9-14
Täyden palvelun katsastusasema
Imatran Autokatsastus 
Sukkulakatu 13 55120 Imatra
Puhelin 05 5443 602 
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Simpeleen Katsastus
Vihvilänsuonkatu 1A
56800 Simpele
Puh/Fax 020 7309 519
Avoinna ma-pe 9-17

Autokatsastus Lappeenranta Oy, Imatran Autokatsastus ja Simpeleen  
Katsastus ovat suomalaisia katsastusasemia. Meille joustava, asiantunteva ja 
miellyttävä asiakaspalvelukokemus on avainasia. Palvelemme Etelä-Karjalan alueen 
autoilijoita kaikissa rekisteröinteihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin ja siirto- 
lupiin sekä katsastuksiin liittyvissä asioissa – tule testaamaan palvelun laatu!

Kotimainen yksityinen katsastusasema 
palvelee kaikkia karavaanareita 

katastajat.indd   1 22.8.2017   18.47.18

NORPPA 2/2017
30



Puheenjohtajan mietteitä

• Kuljetuspalvelut
• Muutot

Autoyhtymä
Järvinen Oy

Savitaipale. 
P. 0500 556 789
www.autoyhtyma.fi

Sade ropisee vaunun kattoon, kun 
tätä kirjoittelen. Sanotaan, että kesä on 
ollut ihan normaali suomalainen kesä. 
Mitä kuluneesta kesäkaudesta on jää-
nyt käteen?

Vastuullamme ollut treffitapahtuma 
SF-Caravan ry:n liittokokouksen 
yhteydessä meni monien vastaantul-
leiden vaikeuksien jälkeen kuitenkin 
onnistuneesti. Vaunuillen ja autoillen 
paikalle tulleiden määrä jäi tavoitet-
ta pienemmäksi, johtuen siitä, että 
sähköä ei majoittaja pystynyt järjes-
tämään alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti. Itse kokouksesta olemme 
saaneet lukea Caravan-lehdestä.

Laamalansaaren alueemme on kesäi-
säntäkauden ensimmäisten kuukausi-
en aikana saanut paljon uusia vieraita, 
jotka olivat nyt meillä ensi kertaa. Iso 
osa kävijöistä on lounaisen Suomen 
alueelta. Vieraamme tulivat meille 
saaden aiemmin meillä käyneiltä 
vinkin Laamalansaaresta. Alueemme 
luonnonkauneutta on kiitetty, samoin 
isäntiemme ystävällistä vastaanottoa, 
saunatilojamme ja yleistä siisteyttä on 
kiitetty. Alueemme miljöö on saanut 
monet vertaamaan aluettamme usei-
siin muihin alueisiin, pärjäämme siinä 
erittäin hyvin. Erityisesti alueen mo-
nimuotoisuus ja suojaava puusto ovat 
olleet monien mieleen. Rauhallisuus 
on sopusoinnussa ympäristöön.  

Mitä johtopäätöksiä näistä kommen-
teista on tehtävä? Ensiksikin, että nuo 
mainitut seikat ovat suurin vahvuu-
temme. Nämä vahvuudet kannattaa 
pitää aina mielessä, kun paikkoja 
alueella kohennetaan ja uusitaan. Jat-
kuvan sanailun kohteena on meille 
johtavien teiden kunto. Sääolosuh-
teiden vaihtelut rasittavat tiestöä, ja 
sen hoito on vaikeaa ymmärrettävistä 
syistä. Tähän voisin lainata Taskulan 
Raimon kantaa, ”pistät miellyttävää 
musiikkia radiosta, ja pudotat hiukan 
nopeutta, ja kohta 15 minuutin kulut-
tua olet perillä”.

Tarve rakentaa uusia vaunu/auto-
paikkoja on mietittävä vastaamaan 
lisääntyvään kysyntään. Tässä vastaan 
tulee riittävän sähkön tuottaminen ko. 
paikoille, sähkökeskuksemme on jo 
lähes tiensä päässä.

Yhdistyksen taloutta hoidamme 
siten, että välttämättömien ja ennalta 
arvaamattomien kustannusten varalla 
on rahoituspuskuria, samalla pys-
tyen toteuttamaan uudishankkeita. 
Nyt syyskauden alussa kassa näyttää 
hyvältä. Voimme saattaa kuntoon 
korjaus- ja huoltotarpeissa olevia 
asioita, jopa perusteellisemmin uu-
distamalla, kuin vain ennallistamalla. 
Rahoitustarpeita alueelta löytyy 
runsaasti. Yleinen siisteys ja järjestys 
ovat asioita, jotka näkyvät huonosti 
hoidettuina vieraillemme, ja me itse 
usein sokaistumme näille asioille. On 
tärkeää, että katsomme kriittisin sil-
min oman vaunumme ympäristöä, ja 
siellä mahdollisesti lojuvia turhakkei-
ta, samoin kuin tarkastelemme aluetta 
kokonaisuudessaan.

Siis kesältä on jäänyt käteen runsaas-
ti myönteisiä asioita, paljon uusia ja 
toistuvasti käyneitä vieraita ja hyvää 
palautetta.

Raikasta syksyn aikaa toivotellen
Kari Heikkonen
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Siivotaan alue talvikuntoon. 
Talkoolaisille viikonlopun ilmainen 

oleskelu ja sähkö. Lisäksi keittolounas 
lauantaina.

TULEVIA TAPAHTUMIA 
SYKSY 2017

 
23-24.9. SYYSTALKOOT

 

Vaunujen valaistuskilpailu. Prikanheitto ja muita kilpailuja. Musiikkia.  
Iltaa vietetään salissa omin eväin.

 

                                                                                                 30.9. VALOJUHLAT

SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS 

pidetään Laamalansaaressa 
sunnuntaina 1.10.2017 klo 10.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Hallitus 
Muista jäsenkortti mukaan.

Lisää tapahtumista: 
www.sfcsaimaanseutu.com, www.facebook.com/ SFC Saimaanseutu, Laamalansaari

 

 

28.10.  HALLOWEEN

 

              2.12. PIKKUJOULUT

 
Lisäksi:  9.12. klo 10-17 Mikkelin kansalaisopiston kurssi 

LUONNONMATERIAALEISTA KORISTEITA 
Kurssista tarkemmin ja ilmottautuminen: kansalaisopisto.mikkeli.fi

KOKOUSKUTSU

Ohjelma lähempänä ajankohtaa www.sfcsaimaanseutu.com
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SAM 4S, pelottava musta laatikko
Siellä se nökötti takimmaisessa nur-

kassa. Katsoin sitä epäluuloisesti kios-
kiin sisään astuessani. Minun täytyisi 
avata se jossain vaiheessa. Siitä tulisi 
jännittävä koettelemus, ja niinhän 
siinä viimein kävi. Antakaapas kun 
kerron:

Saimaan seudun karavaanareiden 
Laamalansaaren isäntäpäivystysvuoro 
iski kiinni 13.7. Luku 13? Onko se 
enteilevä? Vuoroa kestäisi vähintään 
76 tuntia yhtä soittoa.

Hyvät ihmiset. Älkää laittako crock-
seja jalkaanne vastaavassa tilanteessa. 
Minä laitoin, ja tunnen sen tätä kirjoit-
taessani jalkapohjissani sekä selässä. 
Kengät on jätettävä aina ulos sisätiloi-
hin mentäessä. Ei koske omaa vaunua, 
paitsi minulla ja muutamalla muulla.

Juoksevat asiat juoksujalkaa
 Kesäisännän tehtäviin kuuluu kai-

kenlaista juoksevaa asiaa, ja sellaiset 
minä hoidin juoksujalkaa. Paperia sin-
ne, paperia tänne, varsinkin vessoihin. 
Saunan lämmitystä, puiden kärräämis-
tä, saunan siivoamista jne.

Vierailijoiden vastaanotto oli aina 
mukava tapahtuma. Heitä riittikin ihan 
kiitettävästi. Lähes kaikki parikym-
mentä vaunua/autoa olivat ensikerta-
laisia, ja heitä piti tietenkin opastaa. 
Pumaska käteen ja etsimään mahdol-
lisimman hyvää paikkaa. Nyt oli ehkä 
kesän ruuhkaisin aika, ja matkoilla 
olevien vuosipaikkalaisten ruudut 
olivat kysyttyjä. Silloin sai ajoneuvon  
lavan  viereen samaan hintaan.

Käytännössä tehtiin Reinon kanssa 
raskaimmat ja juoksevimmat isännän 
työt, ja naisväki säesti pienemmillä 

asioilla. No olihan siellä koko ajan 
avuntarjoajia ruuhkaksi asti, ja ajoit-
tain heitä käytettiinkin hyväksi. Mutta 
eihän sitä omista vastuistaan niin vain 
luovuta. Karikin sai luvan kärrätä 
puita rantanuotiolle, mutta ensin suo-
ritutin hänellä ”inssiajon”. Yllättävän 
hyvin hän päänsä kolhineenakin selvi-
si ajosta, ja myönsin hänelle lisenssin 
halkovajan ja rantagrillin välille. Tu-
lityökortti hänellä taisikin olla ennes-
tään, joten hän sai tarvittaessa myös 
luvan sytyttää nuotion.

Vihainen musta laatikko
 Kaikki tämä oli niin helppoa, että 

suoritin tehtävät ”toinen käsi selän 
takana”, mutta.....

Se pelottavin. SAM 4S. Se on sel-
lainen musta laatikko, toisin kuin siis 
lentokoneessa. Päällinen täynnä kai-
kenlaisia napiskoita. Sen avaamiseen 
tarvittaisiin vähintäänkin tekniikan 
tohtorin tutkinto, tai edes valtion 
kassanhoitajan pätevyys. Tiesin, että 
kaikki isännät ovat pelänneet tuota 
SAMia. Rohkeasti kuitenkin painoin 
erästä nappulaa, jolloin koneen kidasta 
syöksähti jokin päin isoa vatsaani. En 
ollut varautunut näin vihaiseen laittee-
seen varoituksista huolimatta. Ihme, 
että laatikon sisällä olleet metallinpalat 
ja paperilappuset eivät syöksähtäneet 
lattialle. Ahaa! Tarkempi tutkimus 
selvitti niiden olevan kolikoita ja se-
teleitä.  Että sellainen musta laatikko. 
Miksei sekin voisi olla oranssi, niin-
kuin lentokoneissa? No auttajat selit-
tivät, että siihen laatikkoon laitetaan 
rahaa, vaikkei se olekaan hedelmäpeli. 
Korttejakin sinne piiloteltiin. Sellaisia 

vierailijoilta saatuja muoviläpysköitä, 
joissa oli nimiä ja paljon numeroita. 
Vähitellen minulle selvisikin koko 
SAMin olemus, ja tunsin kesyttäneeni 
sen. Vierailijat toivat roppakaupalla 
rahaa majoituksesta, sähköstä sekä 
varsinkin jäätelöstä.

Illalla olin rättiväsynyt. Johtui liiasta 
raittiista ilmasta sekä juoksevien asi-
oiden hoidosta.

Satusetänä
Seuraavana päivänä kaksi pikku-

tyttöä ilmestyi kioskille mukanaan 
itsetehty kuvakirja tarinoineen.  Kirjan 
kannessa oli norppa, yhdistyksemme 
tunnuseläin. Luin koko kuusisivuisen 
kirjan ääneen toisten kuunnellessa. 
Hieno idea tytöiltä. Olipa kiva olla 
vähän satusetäisäntäkin.

Palkinto ”hyvin suoritetusta isän-
nyydestä” tuli silloin, kun vierailijat 
lähtiessään kiittivät alueen toimivuu-
desta ja siisteydestä, ja lupasivat tulla 
toistekin.

Kaikenkaikkiaan minusta tuo kolme  
vuorokautta tuntui siltä, kuin olisin 
ollut mukana erään televisiopiirros-
sarjan kylässä, jossa vilinä ja hälinä on 
samankaltaista ja riemukasta.

Me Reinon  kanssa olemme sitä 
mieltä, että selvisimme odotusarvoja 
paremmin koko savotasta, ja olemme 
ansainneet kesäisäntien aateluuden, 
joka toivottavasti vuosikokouksessa 
huomioidaan.

Kesäisäntäterveisin Sakke-smurffi

Teksti: Sakari Pipatti, Kuvat: Terttu Issukka
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www.citycaravan.fi

Eteläkatu 3 53500 Lappeenranta p.myynti 0500 759123  
ja 010 281 2250 huolto ja varaosat 010 281 2255

LMC tunnetaan matkailuajoneuvojen kevytrakenne-
tekniikan edelläkävijänä. LongLife Technologie– korira-
kenne ilman puurakenteita ja kosteutta hylkivin mate-
riaalein rakennetulle matkailuajoneuvoille valmistaja 
myöntää jopa 12 vuoden tiiviysturvan.
Matkailuautojen tapaan Suomeen tuotavissa Maestro  
ja Musica-matkailuvaunuissa on Alden talvipaketti 
nestekiertoisella lattialämmityksellä. Alde-lämmitykseen 

sisältyy älypuhelimella tai tabletilla kauko-ohjattava 
Alde Smart Control, jolla voi ohjailla etänä vaunun tai 
auton lämmitystä ja esimerkiksi kytkeä jääkaapin päälle 
etukäteen. Vesisäiliöt ja vesiputket on sijoitettu ajoneu-
vojen ympärivuotiseen käyttöön soveltuen. Vakiona 
ovat niin ikään automaattinen kaasupullojen kaasun-
vaihtaja etänäytöllä ja lämmityksellä, upotetut ikkunat 
sekä sileä ulkopelti. 

Ruhtinaallista mukavuutta ja uusinta tekniikkaa aidon 
Münsterlandin henkeen Suomeen suunniteltuna

Mallivuoden 2018 uutuudet ensiesittelyssä Lahden  
Caravan-messuilla ja sen jälkeen City-Caravanissa* 

Dethleffs- matkailuautot Fiat-, Citroen- ja Iveco- alustoilla

Dethleffs valmistaa mallivuodesta 2018 lähtien matkailuautoja kolmelle eri alustalle: Fiat, Citroën ja Iveco. 
Dethleffs-matkailuvaunuvalikoima on entistäkin laajempi - kompakteista luxusluokan talvivaunuihin.

Sunlightilta nyt myös integroidut ja retkeilyautot

Sunlight 2018 matkailuautomallisto on nyt täydellinen. Alkovi- ja puoli-integroitujen lisäksi mallivuonna 2018.  
Sunlight tuo markkinoille myös retkeilyautot ja täysintegroidut matkailuautot - tunnetusti laadukkaasti ja hyvin  
maltilliseen hintaluokkaan.

*Uutuuksista ja näyttelystämme lisää 
 kotisivuillamme www.citycaravan.fi 

Kestävä LongLife Technologie-korirakenne, 12 vuoden 
tiiviysturva sekä talvimatkailun vakiovarustelu ovat 
Suomeen tuotavien LMC Maestro- ja Musica-matkailu-
vaunujen tutuksi tulleita ominaisuuksia.

LMC Cruiser Passion -mallisto on laajentunut suosituilla 
saarekevuode- ja takapesuhuone -malleilla. Passion, 
se edullisempi matkailuauto LMC:n herkuilla. Neljä eri 
pohjaratkaisua. Hinta 69 500 - 71 500 €

Se edullisempi LMC Passion!  
Nyt kaksi uutta pohjaratkaisua 

Suomeen suunniteltuun LMC Musica- 
mallistoon Maestron ulkomuoto

lanseerausennakko.indd   1 22.8.2017   19.44.29



www.citycaravan.fi

Eteläkatu 3 53500 Lappeenranta p.myynti 0500 759123  
ja 010 281 2250 huolto ja varaosat 010 281 2255

LMC tunnetaan matkailuajoneuvojen kevytrakenne-
tekniikan edelläkävijänä. LongLife Technologie– korira-
kenne ilman puurakenteita ja kosteutta hylkivin mate-
riaalein rakennetulle matkailuajoneuvoille valmistaja 
myöntää jopa 12 vuoden tiiviysturvan.
Matkailuautojen tapaan Suomeen tuotavissa Maestro  
ja Musica-matkailuvaunuissa on Alden talvipaketti 
nestekiertoisella lattialämmityksellä. Alde-lämmitykseen 

sisältyy älypuhelimella tai tabletilla kauko-ohjattava 
Alde Smart Control, jolla voi ohjailla etänä vaunun tai 
auton lämmitystä ja esimerkiksi kytkeä jääkaapin päälle 
etukäteen. Vesisäiliöt ja vesiputket on sijoitettu ajoneu-
vojen ympärivuotiseen käyttöön soveltuen. Vakiona 
ovat niin ikään automaattinen kaasupullojen kaasun-
vaihtaja etänäytöllä ja lämmityksellä, upotetut ikkunat 
sekä sileä ulkopelti. 

Ruhtinaallista mukavuutta ja uusinta tekniikkaa aidon 
Münsterlandin henkeen Suomeen suunniteltuna

Mallivuoden 2018 uutuudet ensiesittelyssä Lahden  
Caravan-messuilla ja sen jälkeen City-Caravanissa* 

Dethleffs- matkailuautot Fiat-, Citroen- ja Iveco- alustoilla

Dethleffs valmistaa mallivuodesta 2018 lähtien matkailuautoja kolmelle eri alustalle: Fiat, Citroën ja Iveco. 
Dethleffs-matkailuvaunuvalikoima on entistäkin laajempi - kompakteista luxusluokan talvivaunuihin.

Sunlightilta nyt myös integroidut ja retkeilyautot

Sunlight 2018 matkailuautomallisto on nyt täydellinen. Alkovi- ja puoli-integroitujen lisäksi mallivuonna 2018.  
Sunlight tuo markkinoille myös retkeilyautot ja täysintegroidut matkailuautot - tunnetusti laadukkaasti ja hyvin  
maltilliseen hintaluokkaan.

*Uutuuksista ja näyttelystämme lisää 
 kotisivuillamme www.citycaravan.fi 

Kestävä LongLife Technologie-korirakenne, 12 vuoden 
tiiviysturva sekä talvimatkailun vakiovarustelu ovat 
Suomeen tuotavien LMC Maestro- ja Musica-matkailu-
vaunujen tutuksi tulleita ominaisuuksia.

LMC Cruiser Passion -mallisto on laajentunut suosituilla 
saarekevuode- ja takapesuhuone -malleilla. Passion, 
se edullisempi matkailuauto LMC:n herkuilla. Neljä eri 
pohjaratkaisua. Hinta 69 500 - 71 500 €

Se edullisempi LMC Passion!  
Nyt kaksi uutta pohjaratkaisua 

Suomeen suunniteltuun LMC Musica- 
mallistoon Maestron ulkomuoto

lanseerausennakko.indd   1 22.8.2017   19.44.29



Korhosille jäsennumero 160 000
SF-Caravan ry:n jäsenkertymä ylitti tänä kesänä 160 000, ja 

tuo pyöreä luku osui imatralaiselle Kimmo Korhosen perheel-
le. Liiton puheenjohtaja Jussi ja yhdistyksemme puheenjohta-
ja Kari kävivät onnittelemassa, sillä näin on tapana tehdä aina 
kun kymmenentuhannen raja menee rikki.

Korhosen perheelle caravan-harrastus ei ole uusi juttu, sil-
lä isä Kimmo ja äiti Terhi ovat toisen polven karavaanareita 
molemmat. Äidin vanhemmat ovat jo lopettaneet caravan-
matkailun, mutta isän vanhemmat reissaavat vielä kunnioitet-
tavalla numerolla 13 365. 

Vanhempien lisäksi Korhosen perheeseen kuuluu lapset Juho 
12 v ja Elias 9 v. Matkailuauto hankittiin kesällä, ja ensim-
mäinen viikon mittainen matka tehtiin Outokumpuun, Tuuriin 
ja Ähtäriin. Kaikki perheenjäsenet nauttivat matkasta ja uusia 
reissuja on suunnitelmissa. 

Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi ja antoisia caravan-
matkoja!

Teksti ja kuva: Pirjo Hämäläinen

Liittokokoustreffit 
hoidettiin mallikkaasti
Yhdistyksemme tämän vuoden suu-

rin talkooponnistus oli liittokokous-
treffien järjestäminen 19-21.5. Holi-
day Club Saimaalla Lappeenrannassa. 
Huolehdimme vaunu- ja autopaikoi-
tuksen rakentamisesta, liikenteen 
ohjauksesta,  infopisteestä, jaettavasta 
materiaalista, vaalitentistä ja muista 
järjestelyistä kokousviikonlopun 
aikana. Kaikki sujui mallikkaasti, ja 
saimme hyvää palautetta. Ainoastaan 
sähkön puuttuminen paikoitusalueelta 
jäi joitakin osallistujia harmittamaan.

Kokouksessa liitto sai seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi uuden puheen-
johtajan, turkulaisen Olli Rusin, joka 
aloittaa tehtävässään 1.1.2018. Liit-
tohallituksessa jatkavat erovuorossa 
olleet nykyiset jäsenet Heikki J.O. 
Leinonen ja Juha Rakkola. Lisäksi 
kokouksessa jaettiin liiton myöntämät 
kultaiset ansiomerkit Juha Hämäläi-
selle, Heikki J.O. Leinoselle ja golf-
kerhon Oiva Riihiselle. 

Vuodenvaihteessa väistyvä puheen-
johtaja Juha Hämäläinen veti kokouk-
sen jämäkällä ja rempseällä tyylillään.

Teksti ja kuvat: Terttu Issukka 

Infopiste huolehti  kokousväel-
le ohjeet, esitteet ja ruokailuli-
put. Vuorossa Lea Patjas ja 
Inkeri Sipiläinen.

Saimaan Seudun 
talkooväki valmiina 
palvelukseen.

Liittoa vuodesta 
2009 luotsannut 
Juha Hämäläinen 
onnitteli seuraa-
jaansa Olli Rusia.

Kuusi tuntia kestäneeseen 
kokoukseen osallistui 173 
liittokokousedustajaa 59 
jäsenyhdistyksestä.
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TOIMINTAAMME 
KUULUVAT MM:
• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset • laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
  (autot, vaunut, veneet, kesämökit)

Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040-586 4189

AVOINNA:
8.00–17.00
(ma–pe)

Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.fi 

www.korjaamojuvakka.fi

Laamalansaaren juhannus

” Sadekuuron ropinaa,
kesäpottujen porinaa,

hyttysten ininää,
karvakuonojen vikinää, 

grillimakkaroiden tirinää
ja porejuomien sihinää ”

Sitä oli Laamalansaaren juhannus. 

Ohjelma noudatti aiempien vuosien perinteitä al-
kaen yhdistyksen puheenjohtajan tervehdyksellä, 
yhteislauluilla ja lipun nostolla päättyen kokkoon ja 
haitarinsoittoon rannassa. Lipun nostivat alueen pie-
nimmän ja suurimman caravan-numeron omistajat, 
Raimo Ikonen ja Aini Kankaanpää (2 144) ja Sini ja 
Kai Koponen (159 187). Suomi 100-juhlavuotta kilis-
teltiin kuohuvalla, ja Duo Hannu Tiihonen laulatti ja 
tanssitti.

Teksti ja kuvat: Terttu Issukka

Nokkela tapa koiran ulkoilutukseen, varsinkin 
ruuhkaisissa paikoissa. Kyydissä Snooker.
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Oikkoset veivät voitot onkikisoissa

Kari ja Riitta Oikkonen voittivat 
sarjansa karavaanareiden onkikisoissa 
Laamalansaaressa 12.8. Karin voit-
tosaalis painoi reilut 6 kg ja hän sai 
myös kisan suurimman kalan, 748 g:n 
säynävän.

Tulokset
Miehet
1.  Kari Oikkonen  6 130 g
2.  Sauli Söderling  2 210 g 
3.  Esko Nikkilä  1 480 g 
4.  Matti Moilanen  1 295 g 
5.  Kari Heikkonen  798 g 
6.  LeoTaponen  671 g 
7.  Taisto Holopainen  662 g 
8.  Osmo Ruippo  645 g 
9.  Matti Sipiläinen  510 g 
10. Sakari Pipatti  493 g 
11. Markus Loisa  358 g 
12. Kari Peiponen  347 g 
13. Kari Patala  330 g 
14. Marko Laine  257 g 
15. Pekka Järvinen  -

Naiset 
1.  Riitta Oikkonen  2 850 g 
2.  Lea Patjas  1 193 g 
3.  Pirkko Nevalainen  480 g 
4.  Sinikka Nissilä  427 g
 Hilkka Pataja  - 
 Riitta Loisa  -

Lapset ja nuoret 
1.  Elli Laine  262 g 
2.  Jonne Lauronen  100 g 
 Jerry Sandberg  - 
 Jenna Sandberg  - 
 Aatu Stenroth  -

Kisan nuorin kalastaja valmiina lähtöön.

Kari Oikkonen ja kisan suurin kala. Sakari Pipatti ja kisan pienin kala.

Naisten sarjan 
voittaja Riitta 
Oikkonen.

Koivun taimia Suomi 100- juhlavuoden kunniaksi
Yhdistyksemme istutti Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi 100 kpl koivun 

taimia Laamalansaaren caravan-alueelle. Pekka Järvisen idea lähti koulun nur-
kalla olevista jykevistä kuusista, jotka Laamalansaaren kansakoulun oppilaat 
istuttivat Suomen itsenäistymisen kunniaksi vuonna 1917.
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